
قميالرقابة في العصر الر 
وأسباب تراجع الرقابة العسكرية في العصر الرقمي



:  مقدمة 

رية املبرر  لوجود رقابة عسك

مات يجوز  فرض الرقابة العسكرية على معلو •

رة قد تسبب ضررا أو مساسا بأمن الدولة فت

الطوارئ أو خالل الحروب وإن تطلب األمر 

فرض قيود على حرية الصحافة
ُ
.  ت

ظام ويعتبر ذلك أمرا مقبوال في الن

الديمقراطي 



اذا ما هي املعلومات التي تسبب ضررا ألمن الدولة ؟

تفاصيل حول عملية .1

ا عسكرية سيتم تنفيذه

تفاصيل عن القدرات . 2

النووية أو العسكرية أو 

عن التكنولوجية 

الحديثة بالدولة

مكان سقوط صاروخ .3

حيث أن الكشف عن 

مكان سقوطه قد يؤدي 

إلى قيام العدو بتكرار 

القصف بأكثر دقة 

واملساس بحياة 

.املواطنين



اقب الرقابة العسكرية  :تر

(الرقمي)االعالم الحديث 
اقع االنترنت • مو

: شبكات التواصل االجتماعي •

صفحات الفيسبوك.1

املدونات .2

اتس اب .3 مجموعات الو

االعالم التقليدي
الصحف•

الراديو•

التلفزيون •



رنت الرقابة العسكرية واالنت

هناك من يشكك في جدوى الرقابة العسكرية، في ظل التطور 

نة الهائل في وسائل اإلعالم بسبب التنوع في وسائل االعالم مقار 

ا للموازنة 
ً

مع السنوات السابقة، وغالبية القنوات ال تعمل وفق

تمييز باإلضافة الى ذلك، ال يمكننا ال. بين حرية التعبير وأمن الدولة

. بين االعالم االسرائيلي واالعالم االجنبي

كما أن اليوم، الساحة االعالمية تمنح املجال لنشر املعلومات 

اقع التواصل االجتماعي، )واالعالن بواسطة االعالم الرقمي  مو

..(. الواتس أب 

• بالرغم من ذلك، الرقابة العسكرية هي أمر مهم ومبرر، حتى لو لم يكن 

. نتلها السلطة والقدرة الكافية على التحكم بكل ما ُينشر على االنتر 



ملجموعات املطالبة باالنضمام: الرقابة العسكرية اإلسرائيلية
أب صحافية-واتس

الرقابة تطالب باالنضمام لمجموعات الواتس أب •

الرقابة تطالب بالانضمام لمجموعات الواتس أب


أسباب تراجع الرقابة في العصر الرقمي

التطور التكنولوجي.1

االنفتاح على وسائل اإلعالم األجنبّية.2

( ري النقد الجماهي)تغييرات تتعلق بنظرة املجتمع اإلسرائيلي لطريقة إدارة الجيش .3

( الرواج-ريتينغ)املنافسة بين القنوات  والسعي لرفع نسبة املشاهدة .4

التجارية/ الصحافة الخصوصية .5



التطور التكنولوجي.1

اتف الخليوية تمنح كل واحد منا االنترنت والهو

وري، إمكانية انتاج املعلومات وتعميمها بشكل ف

من أي مكان بما في ذلك ساحات القتال، دون 

تي تم إمكانية التحكم والسيطرة على املعلومات ال

خليوي عصر الفيديو املستقل وال. بثها وتعميمها

.  أدى إلى االستغناء عن وساطة وسائل اإلعالم



نبّيةاالنفتاح على وسائل اإلعالم األج.2

يستهلك الجمهور اإلسرائيلي املعلومات من خالل

من تلفزيون الكوابل، األقمار الصناعية واالنترنت،

ات الرقابة وسائل اإلعالم األجنبية والتي ال تخضع لتعليم

ائيلية .  اإلسر

.  لةوفي هذه الحاالت تصبح مؤسسة الرقابة بغير ص

هنالك أحداث ينكرها الناطق بلسان الجيش لكن 

.الصحف األجنبية تؤكد حصولها



ائيلي تغييرات تتعلق بنظرة املجتمع اإلسر .3

(  النقد الجماهيري )لطريقة إدارة الجيش 

اء الجمهور اإلسرائيلي غير مستعد اليوم لالكتف

قة بناطق بلسان ينوب عن جهة معينة لعرض الحقي

، الجمهور مستعد لالنتقاد. وينقل الصورة لألمة

ة للتحذير وحتى لالعتراض على خطوات املؤسس

نجد اليوم وسائل اإلعالم البديلة . العسكرية

والتي تمكن من( التعليقات، املدونات وغيرها)

حصول الحوار الجماهيري املفتوح



لرفع املنافسة بين القنوات  والسعي.4
(الرواج-ريتينغ)نسبة املشاهدة 

ائ: التجارية/زيادة قوة الصحافة الخاصة يلية، الصحافة اإلسر

مها منذ قيام الدولة وحتى بداية سنوات الثمانين، كانت معظ

صحافة ُمجندة، من أجل الدولة وذلك في ضوء انتماء 

ن تم تعيين محرري الصحف م. الصحف لألحزاب املختلفة

ر خالل تعيينات حزبّية وكانوا على عالقة متينة مع كبا

ق الشخصيات الحكومية وبشكل او بآخر كانوا بمثابة بو 

اشفة السلطة ولم يعملوا وفق نموذج الصحافة املحاربة والك

.خاّصة على الصعيد األمني



يةالتجار / الصحافة الخصوصية .5

ائيل منذ بداية الثمانينا ت، والتي تميز دولة إسر

وأخبارها مختلفة كليا، اعتباراتها اقتصادية باألساس

وق مثيرة خاصة ان كانت من املجال األمني، حيث تس

.وتبيع الصحف بشكل جيد أكثر


